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Did you know?
 Sa NSW, mahigit 85% sa mga batang may edad  
pang-eskwela ang hindi kumakain sa rekomendadong 
pang-araw-araw na dami ng mga gulay. 

 Ayun sa pagsasaliksik, ang palaging panonood ng TV ay 
may kaugnayan sa mas madaming pag-inom ng mga 
bata at kabataan ng inuming kola at hindi kumakain ng 
sapat na prutas at mga gulay. 

 Ang mga prutas at gulay ay mahusay na pagkukunan ng 
mga bitamina, mineral at himaymay na pangsustansya. 

 Ang kumain ng mga prutas at gulay araw–araw ay 
tumutulong sa mga bata at kabataan na lumaki at 
umunlad, dagdagan ang kanilang kasiglahan at 
maaaring  bawasan  ang peligrong dulot ng maraming 
pangmatagalang sakit – katulad ng sakit sa puso, 
mataas na presyon ng dugo, ilang porma ng kanser at 
pagiging sobrang-timbang o sobrang mataba.

Ilang hain ang kinakailangan ng mga bata at 
kabataan?
Lahat tayo ay kinakailangang kumain araw-araw ng ibat-
ibang may kulay na mga prutas at gulay – maging naluto at 
sariwa. Ang rekomendadong dami araw-araw para sa mga 
bata at kabataan ay depende sa kanilang edad, ganang 
kumain at mga aktibidad – tingnan ang talasulatan sa ibaba.

Gulang 
(taon)

Mga Prutas
(hain /araw*)

Mga gulay 
(hain /araw #)

4-7 1-2 2-4

8-11 1-2 3-5

12-18 3-4 4-9

*   Isang hain ng prutas ay 150 gramo (katumbas ng 1 katamtamang laking 
mansanas; 2 mas maliit na piraso (halimbawa apricot); 1 tasa ng delata o 
tinadtad na prutas; ½ tasa (125ml) ng 99% na hindi pinatamis na katas ng 
prutas; o 1½ kutsarita ng pinatuyong prutas).

#   Isang hain ng gulay ay 75 gramo (katumbas sa ½ tasa ng lutong gulay; 
1 katamtamang laking patatas; 1 tasa ng sariwang gulay; o ½ tasa ng 
lutong (mga pinatuyong munggo, gisantes o lenteha.

Ang mga sariwang prutas ay mas 
magandang piliin kaysa ang katas nito
Habang ang buong prutas ay may taglay ng likas na asukal 
kaya nagiging matamis, ito ay mayroon pang maraming 
bitamina, mineral at himaymay na siyang nagiging mas 
nakakabusog at masustansya kaysa isang basong katas ng 
prutas.

Ang isang maliit na baso ng katas ay nagbibigay ng mga 
rekomendadong pang-araw-araw na Bitamina C para sa 
isang bata.  Ngunit maraming mga bata ang regular na 
umiinom ng maraming katas kaya nagkakaroon sila ng 
sobrang-timbang. 

“Ang mga bata ay maaaring 
nangangailangang sumubok sa mga 

prutas at gulay hanggang sa 10 na beses 
bago  may magugustuhan”

Kumain ng mas maraming mga 
prutas at gulay

FILIPINO

Kumain ng mas kaunting miryenda at piliin ang mga panghaliling 
pagkaing 

nakakalusog 

Patayin ang TV o kompyuter at maging aktibo 

 Maging aktibo 
bawat araw

Piliin ang 
tubig 

bilang 
inumin 

Kumain ng mas maraming prutas  
at gulay  

5 paraan  
tungo sa  
isang 
malusog na pamumuhay 

Isang inisyatiba ng NSW Department of Health; NSW Department of Education and Training; Sport and Recreation, 
isang sangay ng Communities NSW at ang Heart Foundation.

patuloy sa kabilang pahina   
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Paano matulungan ang mga bata at 
kabataan na kumain ng mas maraming 
mga prutas at gulay    
Ang kumain ng mas maraming mga prutas at gulay sa 
araw-araw ay maaaring mahirap gawin. Ngunit ang mga 
pagsasaliksik ay nagpapakita na mas kakain tayo nito kung 
madaling makuha at handa nang kainin.

Ang mga bata ay maaaring sumubok kumain ng mga 
bagong prutas at gulay hanggang 10 beses bago 
tatanggapin ang mga ito. Kaya maging matatag at 
palaging maghain nito. Maaari ring makatulong ang 
paghahanda at paghahain sa ibat-iba at malikhaing 
paraan. 

Ilang ideyang maaaring masubukan:
   Isama ang buong pamilya sa pagpipili at paghahanda 

ng mga gulay at prutas. 

  Piliin ang mga prutas at gulay na nasa panahon – mas 
masarap at kadalasang mas mura ang mga ito. 

  Maglagay ng isang basket ng mga sariwang prutas sa 
bahay.

  Maging malikhain sa inyong paghahanda at paghahain 
ng mga prutas at gulay, katulad ng sariwa, ginayak, 
ginadgad, niluto sa microwave, minasa or hinurno; 
maghain ng mga may kulay na mga prutas at gulay 
o paggamit ng mga ibat-ibang plato o mangkok na 
panghainan. 

  Isama ang mga prutas at gulay sa bawat kainan. 
Halimbawa, magdagdag ng tinadtad, ginadgad o 
giniling na gulay sa mga sarsa ng pasta, karneng 
‘burger’, ‘frittatas’, ginisa at mga sopas at idagdag ang 
prutas sa pang-almusal na mga butil.

  Magmiryenda ng mga prutas at gulay. Subukan 
ang mais na may busal; patatas na ‘jacket’ na may 
nabawas–taba na keso; simpleng ‘popcorn’ (walang 
mantikilya, walang asukal o asin na ibinabad); tinadtad 
na gulay  na may salsa, hummus o taho na sawsawan; 
pinakuluang o pinayelong prutas; dinurog na prutas o 
‘maliliit na bibingkang may prutas o gulay.

  Subukan ang ibat-ibang mga prutas o gulay sa inyong 
tostado – saging, kabute o kamatis.

  Magdagdag ng tinadtad na o giniling na prutas sa mga 
simpleng taho.

  Gumawa ng ‘smoothie’ mula sa prutas na sariwa, 
pinagyelo o delata (sa natural o hindi pinatamis na 
katas); timplahin ng nabawas- taba na gatas at taho. 

  Maghiwa sa pahabang hugis ng ilang mga prutas o 
gulay at isama sa pambaunan.

  Sa tag-init, ipayelo ang prutas na nakatuhog (o ihalo 
sa taho bago ipapayelo) para sa nakakapaginhawang 
miryenda.

  Gumawa ng mga panghimagas na prutas (katulad ng 
‘fruit crumble’ o hinurno, binati o pinakuluang prutas) 
at ihain na may letseplan na nabawas-taba.

  Palaging may prutas na nakahain sa lahat ng oras 
bilang madaling mamiryenda – punuin ang basket at 
maglagay ng mga hiniwang prutas sa reprihereytor.

Isang inisyatiba ng NSW Department of Health; NSW Department of Education and Training; Sport and Recreation, 
isang sangay ng Communities NSW at ang Heart Foundation.

Para sa dagdag na impormasyon at mga ideya sa malusog 
na ugali sa pagkain at pisikal na gawain, pumunta sa  
www.healthykids.nsw.gov.au


